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PREÂMBULO
Em conformidade com o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se
como documento de planeamento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e
gestão do Agrupamento. O PAA estabelece, em consonância com o Projeto Educativo, os
objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, registando os recursos
envolvidos.
O PAA para 2020-21 procura espelhar a concretização do lema e dos princípios e valores a
consignar no Projeto Educativo, evidenciando ações no âmbito de áreas de intervenção, como
a promoção do sucesso e da disciplina, entre outras.
Neste documento enumeram-se as propostas de atividades a desenvolver pelos diversos
órgãos intermédios. Foram tidos em consideração princípios a observar na elaboração de
propostas de atividades, como sejam o primado da qualidade, a maximização de recursos e a
preocupação de privilegiar, sempre que possível, dinâmicas de inter e transdisciplinaridade.
Para além das atividades que extravasam o âmbito espacial da sala de aula ou que envolvem a
participação de intervenientes fora docentes e discentes, o PAA contempla também ações de
estruturas de apoio, projetos e atividades de natureza diversa, nomeadamente:
Biblioteca Escolar
Direção e Coordenação de Estabelecimento da Delfim Santos
Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual e Educação para a Cidadania (PESESEC)
Consultório da Língua Portuguesa
Olimpíadas da Língua Portuguesa
Escola a LeR+ (Biblioteca Delfim Santos)
Projeto “Ser Solidário”
Jardim de Cheiros/Horta Pedagógica
Desporto Escolar
Mensalmente é divulgada a lista de atividades, no blogue do Agrupamento na página do PAA:
uma lista relativa às atividades a realizar nas escola D. Pedro V, escolas Prof. Delfim Santos,
EB1/JI das Laranjeiras, EB1/JI António Nobre e EB1/JI Frei Luís de Sousa.
O acompanhamento e a monitorização das ações propostas e desenvolvidas no âmbito do PAA
têm lugar ao longo do ano, no seio das estruturas proponentes, concretizando uma avaliação
sistemática e formativa das mesmas. No final do ano letivo, os órgãos de gestão intermédia
e/ou os proponentes, apresentam uma avaliação das ações desenvolvidas e dos resultados
obtidos, elementos que constarão de um documento de avaliação global do PAA do
Agrupamento.
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1.º Período
EB1 António Nobre

Outubro

Setembro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

4

Dia Mundial do
Animal

Criação de condições para
uma aprendizagem
significativa por parte dos
alunos.

Reconhecer a diversidade
de espécies e suas
características.

Professores
titulares e
alunos

2ºanos

Livros
Computador
Material
diverso

Grátis

22 e 28

Receção aos
alunos na
Biblioteca

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Dar a conhecer a biblioteca,
a sua utilização e regras de
funcionamento.
Familiarizar os alunos com
os espaço e os diversos
recursos.
Motivar para a leitura.
Criar hábitos de frequência
do espaço.

Professora
Bibliotecária

JI e 1º anos

Livros de
histórias

Grátis

16

Dia Mundial da
Alimentação

Promover o sucesso educativo.

Sensibilizar para uma
alimentação saudável e
para bons hábitos de
higiene alimentar.

Professores
titulares

Livros
Revistas
Material de
desenho e
próprio
para
expressões
artísticas

Grátis

Pão por Deus

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer tradições
portuguesas

Professores
titulares
e alunos

Histórias e
tradições
orais

Grátis

30
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JI
e 1º Ciclo

JI

Novembro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

2

Terramoto de
Lisboa de 1 de
novembro 1755
Documentário

Promover o sucesso educativo.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Conhecer factos históricos
do nosso país.

Professores
titulares.

5

A Terra Treme

Criação de condições para
uma aprendizagem
significativa por parte dos
alunos.

Incrementar procedimentos
para uma sociedade mais
segura e resiliente às
catástrofes.

Professores
titulares e
alunos

4ºanos

Quadro
Interativo

Grátis

JI e 1º ciclo

Orientações
CML

Grátis

6

Visita de Estudo
Virtual ao
Palácio das
Necessidades

Promover o sucesso educativo.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Conhecer factos históricos
do nosso país.

Professores
titulares.

4ºanos

Quadro
Interativo

Grátis

9 a 13

Festival de
cinema
A Monstrinha Vai
à Escola

Promover o sucesso educativo.
Criação de condições para
uma aprendizagem
significativa por parte dos
alunos

Assistir, comentar e
participar em atividades
decorrentes do
visionamento de pequenos
filmes.

Festival de
Cinema - A
Monstra

JI e 1º Ciclo

Quadro
Interativo

Grátis

11

Magusto

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer lendas e tradições

Professores
titulares e
alunos

JI e º Ciclo

Materiais
alusivos ao
tema

Grátis

20

Direitos das
Crianças

Educar para a inovação,
criatividades e cidadania.

Conhecer os direitos e os
deveres das crianças

Educadoras

JI

Livros
Painel

Grátis

A definir

A Comunidade
( 5 sessões)

Criação de condições para
uma aprendizagem
significativa por parte dos
alunos.
Implementação de
metodologias abertas e
diferenciadas.

Identificar o que é uma
comunidade, como
funcionam os negócios
dentro de uma comunidade,
qual é o papel do
estado/governo, que
serviços, existem para o

Voluntário do
Junior
Achievement
Portugal

3º Anos

Material
próprio da
atividade

Grátis
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bem-estar dos seus cidadãos
e que profissões existem no
seio de uma comunidade.
Natal

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.
Reforçar laços com a
comunidade educativa

Conhecer tradições.
Fortalecer os laços
familiares.
Valorizar a participação das
famílias.

Professores
titulares

JI e 1º Ciclo

Materiais de
desgaste

Não
definido

17

Uma Aventura
pelos 7 Mares

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Reconhecer a importância
da preservação dos
oceanos.

Oficina do
Centro Cultural
de Belém.
(realizada na
escola)

1ºanos

Diversos

50 € por
turma

17

Visita virtual ao
Teatro Nacional
S. Carlos

Criação de condições para
uma aprendizagem
significativa por parte dos
alunos.
Implementação de
metodologias abertas e
diferenciadas.

Promover o interesse pelas
diferentes vertentes
culturais e artísticas.

Professores
titulares

4º anos

Quadro
Interativo

Não
definido

A definir

O Teatro Vem à
Escola

Criação de condições para
uma aprendizagem
significativa por parte dos
alunos.

Estimular a área de Teatro
das orientações
curriculares.

Atores

JI

Ginásio

A definir

Dezembro

4
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EB1 das Laranjeiras
Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/An
o)

Recursos

Orçamento

De 21 a
23

Receção JI na Biblioteca

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Dar a conhecer o espaço
da biblioteca escolar, as
regras de
funcionamento,
motivando os alunos
para a utilização da BE,
quer com o professor
titular quer como
resposta às suas
necessidades e
interesses.

Professoras
Bibliotecárias

Todos os
grupos de JI

Biblioteca,
livro

--------------

22 e 23

Receção aos alunos do
1ºano

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Dar a conhecer o espaço
da biblioteca escolar, as
regras de
funcionamento,
motivando os alunos
para a utilização da BE,
quer com o professor
titular quer como
resposta às suas
necessidades e
interesses.

Professoras
Bibliotecárias

Todas as
turmas do
1ºano

Biblioteca,
livro

--------------

23 de
setembr
o

Receção aos alunos do
2º ano
Sensibilização para o
COVID de modo lúdicoexpressivo

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para os
cuidados a seguir para
evitar a infeção COVID
Aprendizagem e
apresentação de uma
coreografia alusiva ao
COVID no espaço do
campo no recreio da
Escola

Professoras
Titulares

Todas as
turmas do 2º
ano

Campo de
futebol

--------------

Setembro

Mês

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

8

Outubro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

29, 30
de
setembr
o e 1 de
outubro

Ação de sensibilização
sobre COVID- Farmácia
da Luz

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para os
cuidados a seguir para
evitar a infeção COVID

FarmacêuticasFarmácia da
Luz

Todos os
anos do 1º
ciclo

Entrega de
uma máscara
e panfleto
com
informações
de utilização
da máscara

--------------

4 de
outubro

Dia do animal

Consciencializar os alunos
para os contextos de vida
em comunidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger
os animais e a
preservação de todas as
espécies; - Mostrar a
importância dos animais
na vida do planeta.

Docentes do 2.º
ano

Todas as
turmas do 2º
ano

Cartolina,
papel
cavalinho;
imagens

--------------

5 de
outubro

Dia da Restauração da
Independência

Conhecer fatos históricos
do país e promover a
curiosidade sobre a época
de vida atual em
comparação com o passado

Sensibilizar os alunos
para a valorização do
património histórico

Professora
Titular 2ºB

turma 2º B

Preparação e
apresentação
de situações
dramáticas
alusivas ao
tema

--------------

Dia 14 JI 2 e 3
Dia 16 JI 4 e 6
Dia 20 JI 1 e 5

Visita ao Mercado de
São João

Desenvolver o sucesso das
crianças. Optimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

Sensibilizar para uma
alimentação saudável
Comemorar o dia da
Alimentação

Educadoras
Titulares

Todos os
grupos de JI

16 de
outubro

Dia Mundial da
Alimentação

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para uma
alimentação saudável
Conhecer e construir a
roda dos alimentos e
diferentes nutrientes.
Construir uma ementa
saudável.
Estudo de um poema
“Os Frutos” de Eugénio
de Andrade: recitação,

Professores
Titulares

Todas as
turmas de 2º
ano
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1 euro

Fotocópias,
material de
pintura,
ilustração
recorte e
colagem,
plasticina,
ginásio

--------------

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Novembro

dramatização e
coreografia
Dia 20JI 2,3, 4
e6
Dia 22 JI1 e 5

Mês da Alimentação Teatro Lanterna Mágica
“A Revolta dos Frutos e
Legumes”

Desenvolver o sucesso das
crianças. Optimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

Sensibilizar para uma
alimentação saudável

Educadoras
Titulares

Todos os
grupos de JI

--------------

3,85 euros

5

Bullying é para fracos

Sensibilizar para a
diversidade de
comportamentos no
domínio da violência
escolar, concretamente no
âmbito do bullying

Desenvolver
competências de
concepção de
estratégias de
prevenção e
intervenção em meio
escolar.

Agentes da PSP
Professores

3º A
3ºB
3ºC

Sala da
Multimédia
computador

------------

5

A Terra Treme

Conhecer os procedimentos
de segurança antes,
durante e depois de um
sismo

Conhecer os
procedimentos de
segurança antes,
durante e depois de um
sismo

Comunidade
Educativa

JI e 1º ciclo

---------------

------------

Semana
de 9 a
13

São Martinho
divulgação de
atividades

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer tradições

Educadoras
Titulares

Todos os
grupos de JI

Diversos

------------

A definir

Festival de cinema
A Monstrinha vai à
Escola

Promover o sucesso
educativo.
Criação de condições para
uma aprendizagem
significativa por parte dos
alunos

Assistir, comentar e
participar em atividades
decorrentes do
visionamento de
pequenos filmes.

Festival de
Cinema - A
Monstra

JI e 1º Ciclo

Quadro
Interativo

-----------
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11

Magusto

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer tradições

Professores
Titulares

Todos os
anos

Diversos
(cartolina, lã
marcadores
materiais
recicláveis)
exposição de
trabalhos.

------------

Data a
definir

Visita ao Parque Bem
Saúde

Promover parcerias
educativas com instituições
locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger
a natureza, para a
saúde das pessoas, dos
animais e plantas.
Promover a preservação
e importância de todos
no equilíbrio do
planeta.

-----------------

Todos os
grupos de JI

-----------------

-------------

Data a
definir

Biodiversidade e
Sustentabilidade/ A
Dança do Ambiente

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento. Ampliar
conhecimentos sobre
biodiversidade e
sustentabilidade de modo
lúdico-expressivo

Aprendizagem e
apresentação de uma
coreografia alusiva ao
ambiente reforçando as
relações sociais entre os
colegas e os
professores.

Professores
Titulares

Turmas do
2º ano

Campo de
futebol

--------------

Data a
definir

Apadrinhamento

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Facilitar a integração de
novos elementos e o
conhecimento mútuo.
Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade educativa.

Professores
titulares

1ºB
3ºA

Diversos

-------------

Data a
definir

Visita ao Parque
Bensaúde

Promover parcerias
educativas com instituições

Contatar com a
Natureza

Educadoras
Titulares

Todos os
grupos de JI

Diversos

--------------
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Dezembro

locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.
A definir

Intercâmbio
Internacional de
marcadores de livros

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Promover laços com
jovens de outros países,
divulgando tradições
história e cultura

Professoras
Titulares e
Professoras
Bibliotecárias

Turmas do
1º ano

Diversos

--------------

Data a
definir

Visita pela proximidade
local
(Freguesia de São
Domingos de Benfica e
Carnide)

Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.
Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

Reconhecer a
importância do
património histórico
local
Identificar figuras da
história local presentes
na toponímia,
estatuária, tradição
oral.

Professora
titular 3º A

3ºA

----------------

------------

1 a 11

Natal - divulgação de
atividades

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer tradições

Educadoras
Titulares

Todos os
grupos de JI

Diversos

--------------

14

Uma Aventura pelos 7
mares

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Reconhecer a
importância da
preservação dos
oceanos

Oficina do
Centro Cultural
de Belém
(realizada na
escola)

Turmas do
1ºano

---------------

50 euros
por turma
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Data a
definir

Teatro alternativo “O
Natal é perigoso”

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento

Conhecer Tradições

Companhia de
Teatro
Alternativo

Todos os
grupos de JI

-----------------

3 euros

Última
semana
de aulas

Natal - articulação
entre as turmas do 2º
ano

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento

Conhecer Tradições

Professoras
Titulares

Turmas do
2º ano

Diversos

-------------

Última
semana
de aulas

Festa de Natal na sala

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento

Conhecer Tradições

Professoras
Titulares

3º B
3º C

Diversos

--------------

18

Festa de Natal na sala

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento

Conhecer tradições do
património local

Professora
titular

3ºA
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EB1 Frei Luís de Sousa

Outubro

Setembro

Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

17

Receção aos alunos do
1º ano

Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno

Promover a integração
dos alunos na
comunidade escolar

Professoras
titulares

1º A e 1º B

Não
definido

grátis

Não definido

Não definido

Professores
titulares

3ºA e 3ºB

Não
definido

Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Promover a integração
dos alunos na
comunidade escolar
Aprender a ser e
aprender a estar

Professoras
titulares

1ºA
1ºB

Não
definido

grátis

grátis

21
21 a 25

Atividades de início de
ano letivo
Atividades de início do
ano “O monstro vai à
escola”
Construção de painel
Regras de sala de aula

ao longo
do mês

outono

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Conhecer as
características desta
estação do ano

professoras
titulares

1º A e 1º B

-----------

16

Dia da alimentação

-----------

-----------

Professores
titulares

3ºA e 3ºB

-----------

16

Dia da Alimentação
Leitura da história
“Lagartinha comilona”
Exploração da história
Atividades de pintura e
colagem
Painel alimentação
saudável

Promover a articulação
horizontal
Promoção de hábitos
alimentares saudáveis
que fomentem a saúde

Sensibilizar para a
importância da educação
para a saúde
Valorizar a manutenção
de um estilo de vida
saudável
Promover hábitos
alimentares saudáveis

professoras
titulares

1º A e 1º B

-----------
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grátis
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4ª
semana

Apadrinhamento

Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno

Estreitar os laços de
amizade entre os alunos
das turmas

professores
titulares

1º A - 4º A
1º B - 4º B

Computador
com
câmera,
microfone e
colunas

grátis

4ª
semana

Apadrinhamento

-----------

-----------

Docentes do
pré-escolar e
1º ciclo

Sala 1,2 e 3
2ºB, 3º A e
3ºB

Computador
com câmara
e microfone

-----------

À descoberta do mundo
da digestão

-----------

-----------

Professores
titulares e
monitores do
Pavilhão do
Conhecimento

3ºA 3ºB

Computador
com câmara
e microfone

2€ por
criança

26 a 30

Halloween
Construção de
decorações
Tradições de halloween

-----------

-----------

Professora
titular

1º B

-----------

-----------

31

Dia mundial da
poupança

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Sensibilizar os alunos
para a importância de
poupar

professoras
titulares

1º A e 1º B

ao longo
do mês

Construção de
marcadores de livros
sobre a água
(colaboração com as
professoras bibliotecárias
International Association
Of School LibrarianTroca de marcadores)

Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno.

Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade educativa.

professoras
titulares

1º A e 1º B

5

“Dia de aula ao ar livre”

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Celebrar e inspirar a
brincadeira e a
aprendizagem ao ar livre

Educadores

sala 1, 2 e 3

Novembro

a definir
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grátis

vários

--------

grátis

---------

Dezembro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

5

A Terra Treme

Aumentar as
competências cívicas

Conhecer os
procedimentos de
segurança antes,
durante e depois de um
sismo

comunidade
escolar

JI e 1º Ciclo

------------

----------

11

Dia Internacional do
trava- línguas

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
Promoção do sucesso
educativo

Escutar leitura de forma
expressiva e criativa.
Usufruir da leitura para
recreação.

professoras
titulares

1ºA e 1ºB

-----------

grátis

11

Magusto
Tradições Dramatização
da lenda de S. Martinho
Ilustração

Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade educativa.

Conhecer tradições.
Divulgar a tradição.
Promover a cultura
tradicional.

professores
titulares

1ºA e 1ºB
4ºA e 4ºB

11

Museu Nacional de
História Natural e da
Ciência

Projeto DAC

Exposição Virtual sobre
Plantas e Povos

Professores
titulares

2ºA e 2ºB

Internet
sala de aula

grátis

20

Dia internacional dos
direitos da criança
“O que são os Direitos
da Criança?” com a Rita
e o João | UNICEF”

Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno

Conhecer os direitos e
os deveres das
crianças

professoras
titulares

1ºA e 1ºB

-----------

grátis

18

Festa de natal na sala

-----------

-----------

Educadores e
professores

sala 1, 2 e 3
3ºA e 3º B

-----------

-----------

entre 14
e 18

“Uma aventura pelos 7
mares”- oficina na
escola através do
Centro Cultural de
Belém

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC
Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

A importância da
preservação dos
oceanos

professoras
titulares

1º A e 1º B

-----------

50€ por
turma/
2,20€ por
aluno

entre 14
e 18

Festa de natal

Promover a articulação
família/escola

Desenvolver relações
entre escola e a família.

professoras
titulares

1ºA e 1ºB
4ºA e 4ºB

-----------

grátis
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-----------

grátis
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Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

Outubro

setembro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

28 a 2
out

Dia Europeu da
atividade física e
desporto escolar

Promover a qualidade,
cultura e imagem do
Agrupamento

Promover a atividade física e os
hábitos de vida saudável; divulgar
as atividades do desporto escolar
disponíveis para os alunos

Grupos 260 e 620

Todos os alunos

Nada a
referir

Nada a referir

26

Dia Europeu das
Línguas

Promover o sucesso
escolar

Enriquecimento cultural dos
alunos
Promover o plurilinguismo e a
compreensão intercultural como
elemento – chave da riqueza do
património cultural da Europa

Grupo Francês

Alunos do 3.º
ciclo

Exposição
de
textos/fras
es/expressõ
es/provérbi
os alusivos
à data

-----------------

12 a 16

Celebração Día de
la
HispanidadExposi
ção rotativa nas
salas de aula dos
trabalhos
realizados pelos
alunos.

Valorizar as diferenças,
a inclusão, a formação
e aprendizagem ao
longo da vida. Promover
a qualidade, cultura e
imagem do
agrupamento.

Permitir à Comunidade Educativa
ter contacto com a cultura dos
países Hispanofalantes, à medida
que permite aos alunos de
Espanhol aprofundar
conhecimento cultural e
linguístico da língua alvo.

Grupo 350 Espanhol: João
Paio Pereira

Comunidade
Educativa

Nada a
referir

Nada a referir

Exposição sobre
o Halloween e
elaboração dos
sacos do pão
por Deus.

Reforçar o trabalho
articulado, a partilha de
recursos e a troca de
experiências. Promover
a participação dos Pais
e EE nas iniciativas
escolares e na vida
académica dos seus
filhos e educandos

Comemorar o Halloween.
Manter viva a tradição da
entrega do pão por Deus.

Docentes da
Unidade
Especializada.

Cartolinas
Cola
Pioneses
Papel seda
Sacos de
pano
Cola
Rebuçados
Frutas

------------------

Assistente
Operacional.

Alunos da
Unidade
especializada.
/
Encarregados
de Educação.

Celebração Día

Valorizar as diferenças,

Permitir à Comunidade Educativa

Grupo 350 -

Comunidade

Nada a

Nada a referir

19

27 a 30
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Novembro

de los Muertos

Todo o
ano

Exposição
rotativa nas salas
de aula dos
trabalhos
realizados pelos
alunos.

5e6

Videoconferência
pelo Instituto de
Astrofísica
e
Ciências
do
Espaço

9 a 20

Exposição de
trabalhos
realizados na
Oficina de
Expressão
Plástica

a inclusão, a formação
e aprendizagem ao
longo da vida. Promover
a qualidade, cultura e
imagem do
agrupamento.

ter contacto com a cultura
mexicana através de uma
festividade de grande relevo no
México, à medida que permite aos
alunos de Espanhol aprofundar
conhecimento cultural e
linguístico da língua alvo

Promover o sucesso
escolar

Desenvolver o sentido de
apreciação estética e artística do
mundo recorrendo a referências e
experiências no âmbito das Artes
Visuais;
Promover a troca de experiências.

Grupo 600

7º,8ºe 9º

Inferir a realidade e promover a
cooperação entre os estados
Europeus em investigação e
tecnologia espacial para fins
exclusivamente pacíficos.
Promover a cultura científica e
tecnológica
na
sociedade
portuguesa, com especial ênfase
nas camadas mais jovens.
Promoção do ensino experimental
nas escolas e campanha de
divulgação científica.
Incentivar carreiras científicas

Grupo FQ

-Olga Silva
-Anabela
Cardoso ; Palmira
Alexandrino
A.O: Fatima
Pedroso

Promover o sucesso
escolar

Desenvolver uma
cultura de escola que
privilegie a inclusão e
valorize a
diversidade.
Contribuir para a
aprendizagem de
cada aluno de acordo
com as suas
características
individuais.

Espanhol: João
Paio Pereira

Permitir à comunidade
educativa ampliar as suas
referências culturais e
estéticas.
Divulgar as atividades e os
produtos finais desenvolvidos na
Oficina.
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Educativa

referir

Material
diverso

Nada a referir

7.º ano

plataforma
zoom

---------------

Comunidade
Educativa

Espaço
expositivo
do Bloco A

Nada a referir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

27
(data
propost
a)

A catástrofe de
1755
Visita-oficina
Arquivo
Municipal de
Lisboa na
Escola

23 a 27

Paisagens
geológicas em
Áreas
Protegidas de
Portugal

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias
com outras instituições
e com a comunidade
Desenvolver
curiosidade, reflexão e
inovação – o querer
aprender mais; o
pensamento reflexivo,
crítico e criativo
Desenvolver novas
formas
de aprendizagem e
estratégias que
permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover o sucesso
Educativo.

Pensamento Crítico e Criativo
Saber Científico, Técnico e
Tecnológico
Os do perfil do aluno

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

Caracterizar as paisagens de
Áreas Protegidas de Portugal
(rochas dominantes, relevo,
fauna, flora), a partir de dados
recolhidos, através da pesquisa,
em diferentes suportes.

Grupo 520:Ana
Teresa Dias,
Isabel Martinho,
Maria Luísa
Nogueira.

6.º I

Sala de aula Gratuito
videoprojeçã
o

Turmas de 7º
Ano

Nada a
referir

Nada a referir

A
agendar

Neolítico ou a
Idade da Pedra
Polida

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições.

Consolidar conhecimentos
anteriormente adquiridos;
Identificar diversas fontes
históricas;
Despertar sentido e pensar em
conjunto sobre o passado
histórico.

Grupo 200
(Ana Paula
Brinca e Ana
Isabel Araújo)

5.º A e B, C;
D, E, F

Sala de aula

gratuita

A
agendar

A catástrofe de
1755 – sessão
realidade
virtual

Promover o sucesso
educativo e a
articulação curricular

Vivenciar a história de Portugal;
entender a importância da figura
de Marquês de Pombal no
contexto do séc. XVIII

Grupo 200
(Teresa
Pesqueira)

6º G e H

Sala de aula

----------
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A
agendar

O Museu vai à
escola: de que
nos falam as
obras de arte?
Gulbenkian na
Escola

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo

Observar, analisar, discutir e ler
as obras de arte de forma
dinâmica, participativa e
estimulante

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

6.º I

Sala de aula

€ 50,00 a
dividir pela
turma

Valorizar parcerias
com outras instituições
e com a comunidade
Desenvolver
curiosidade, reflexão e
inovação – o querer
aprender mais; o
pensamento reflexivo,
crítico e criativo

Dezembro

6

Saint Nicolas

Enriquecimento cultural
dos alunos

Hábitos e costumes franceses

A
definir

Noel

Enriquecimento cultural
dos alunos

Comemoração da época Natalícia
Apreender os diversos hábitos e
tradições francesas.
Produção de cartões alusivos à
data.

14 a 18

Árbol de
Postales
Navideños

Valorizar as diferenças,
a inclusão, a formação
e aprendizagem ao
longo da vida. Promover
a qualidade, cultura e
imagem do
agrupamento.

Permitir à Comunidade Escolar
tomar contacto com a língua e
cultura espanhola
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Grupo de
Francês

Alunos do 3.º
Ciclo

Sala de aula
Produção
de cartões
alusivos à
data.

-----------

Grupo de
Francês

Alunos do 3.º
Ciclo

Sala de aula
Produção
de cartões
alusivos à
data.

-----------

Grupo 350 Espanhol: João
Paio Pereira

Comunidade
Educativa

Nada a
referir

Nada a referir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola Secundária D. Pedro V
Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano
)

Recursos

Orçamento

Ao longo
do ano
(Todas
as 4ªs
feiras
das 12h
às
13h30)

Aulas de PADEL

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD DESP. INDIVIDUAIS 3 BADMINTON / PADEL /
TÉNIS - 7284

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

Turma 12º11

Raquetes de
Padel a
adquirir
através do
Desporto
Escolar

Valor a pagar
pela compra
de raquetes
de Padel

6

TORNEIO DE
PADEL - EUL

Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD DESP. INDIVIDUAIS 3 BADMINTON / PADEL /
TÉNIS - 7284

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

3º Ano do
CPTAGD
(12º11)

Deslocação
até ao
Estádio
Universitário
de Lisboa

7€ /ALUNO

Celebração
Día de la
Hispanidad

Valorizar as diferenças, a
inclusão, a formação e
aprendizagem ao longo da
vida. Promover a

Permitir à Comunidade
Educativa ter contacto
com a cultura dos países
Hispanofalantes, à medida

Grupo 350 Espanhol: João
Paio Pereira

Nada a
referir

Nada a referir

Outubro

Setembro

Período
Mês

12 a 16
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Comunidad
e
Educativa
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qualidade, cultura e
imagem do agrupamento.

que permite aos alunos de
Espanhol aprofundar
conhecimento cultural e
linguístico da língua alvo.
Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD M11- Desp.. Nat I Escalada - UFCD-7291 e
M12-Desp. de Aventura e
Natureza II - Canoagem
UFCD- 7292 e M13-Desp. de
Aventura e Natureza IIIPedestrianismo - 7296 /
Orientação - 7289

data a
definir

Arborismo e
Canoagem no
Jamor

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade

Data a
definir

Surf em
Carcavelos

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver
novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma; Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

1º, 2º e 3º
Anos do
CPTAGD

1º, 2º e 3º
Anos do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º11)
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Deslocação
até ao Jamor

10€ /ALUNO

10€/aluno

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade
29

Palestra “CasaCentro de
Apoio” aos semabrigo

Obter conhecimento de
organizações de economia
social no contexto da
pobreza.

Promover a sensibilização
para esta temática.

Grupo 430, no
âmbito da
disciplina de
Economia C

12º 4

Recursos
facultados
pelo
professor

Custo zero

31

“Dia da
Poupança”

Desenvolver e promover o
conhecimento destas
matérias, tendo como
objetivos a
sustentabilidade.

Compreender a
importância do Consumo,
Poupança e
Sustentabilidade.
Refletir sobre o papel do
Consumo, Poupança e
Sustentabilidade.
Problematizar a
necessidade da Poupança.

Grupo 430 no
âmbito da
disciplina de
Economia

10º 5 e 10º 6

Recursos
facultados
pelo
professor

Custo zero

Palestra no
Auditório da
Escola - AMI

Subordinado ao tema do
Desenvolvimento
sustentável.

Promover a
sensibilização para esta
temática.

10º 16 sec.

Recursos
facultados
pelo
professor

Custo zero

Aula sobre
nutrição na
adolescência e
Dieta
Mediterrânica

Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; promover o
sucesso educativo e a
inclusão.
Desenvolver competências
atitudes e valores previstos
no Perfil do Aluno

Fomentar hábitos
alimentares saudáveis.
Desenvolver uma reflexão
crítica sobre os consumos
alimentares mais comuns
na adolescência.

4

Novembro

25

Grupo 430, no
âmbito da
disciplina de TS
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Grupo 520
Maria Assunção
Carvalho

9º 1

Nutricionista
convidada.

Dezembro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

27 de
Novemb
ro e 4
Dez

Aula de PAdel
no EUL

- Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD DESP. INDIVIDUAIS 3 BADMINTON / PADEL /
TÉNIS - 7284

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

Turma 11º11

2e9
Dez

Aula de PAdel
no EUL

- Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD DESP. INDIVIDUAIS 3 BADMINTON / PADEL /
TÉNIS - 7284

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

Turma 10º11
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2.º Período
EB1 António Nobre
Período
Mês

Data
Prevista

Designação da
atividade

4
Cantar as Janeiras

6

27 e 28

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.
Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Conhecer tradições.

Conhecer tradições

Visita de Estudo ao
Museu da Cidade Palácio Pimenta
Sessão - “Imagina,
esmaga e pinta”

Promover o sucesso educativo;
Melhorar o desempenho escolar
dos alunos.

Utilização dos recursos
naturais para obtenção
de tintas.
Raciocínio e resolução
de problemas,
pensamento crítico e
criativo; sensibilidade
estética e artística.

3

Visita de Estudo
guiada
ao Museu da Cidade
Palácio Pimenta
Sessão: Imagina,
Esmaga e Pinta.

Promover o sucesso educativo;
Melhorar o desempenho escolar
dos alunos.

16

CarnavalAtividades de
Expressão e outras
alusivas ao tema

Carnaval- Atividades de
Expressão e outras alusivas ao
tema

Fevereiro

Janeiro

Dia de Reis

Projeto educativo

Educadoras e
alunos JI

Professores
titulares
Ciclo

Público
Alvo
(Turmas/A
no)
JI

JI e 1º

Recursos

Orçamento

Espaço
escolar ao ar
livre para
apresentação

----------

Exposição de
trabalhos

------------

3.º A
3ºA e 3ºB

-------------

Gratuito

Guias do Museu

Utilização dos recursos
naturais para obtenção
de tintas.
Raciocínio e resolução
de problemas,
pensamento crítico e
criativo; sensibilidade
estética e artística.

Guias do Museu

3ºC

---------------

Gratuito

Comemorar datas
festivas

Professores
titulares

JI e 1º
Ciclo

Material
próprio para
expressões
artísticas

---------
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Março

29

Visita de estudo
virtual ao Palácio
de Queluz

Criação de condições para uma
aprendizagem significativa por
parte dos alunos.
Implementação de metodologias
abertas e diferenciadas.

Conhecer factos
históricos do nosso país

A
designar

Histórias da
Ajudaris

Educar para a inovação,
criatividade, a cidadania

19

Dia do Pai

21

-------------Professores
titulares

4º anos

Quadro
interativo

Despertar e fortalecer
os hábitos de leitura e
da escrita.

Biblioteca
Delfim Sant./
Professores
titulares e
alunos

2º anos
3ºA

--------------

--------------

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

Comunidade
educativa

JI e 1.º
ciclo

--------------

--------------

Dia da Árvore e da
Poesia

Educar para a inovação,
criatividade e cidadania.

Comemorar datas
festivas.
Desenvolver atitudes de
respeito pela natureza.
Desenvolver o gosto
pela leitura.

Professores
titulares e
alunos

2º anos

22

Dia Mundial da
Água

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas.
Promover relações de iniciativas
de reforço de imagem e cultura
de agrupamento.

Sensibilizar para este
recurso natural.

Professores
titulares

1º Ciclo

Material
Diverso

24

Visita de Estudo aos
jardins do Palácio
Beau Séjour

Reforçar laços com a
comunidade educativ

Conhecer o meio local.
Reconhecer o valor do
património histórico

Professores
titulares

4º anos

Jardins do
palácio

O Teatro Vem à
Escola

Criação de condições para uma
aprendizagem significativa por
parte dos alunos

Estimular a área de
Teatro das orientações
curriculares.

Atores

JI

Ginásio

A definir
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-------------Material
diverso

--------------

--------------

A definir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Laranjeiras

Fevereiro

Janeiro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

6

Dia de Reis

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas;
Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.

Conhecer tradições

Educadoras
Titulares de
grupo

Pré-Escolar

Recursos

Orçamento

Diversos

--------------

--------------

--------------

As 6 salas de
JI

A definir

Visita ao Parque Bem
Saúde

Promover parcerias
educativas com
instituições locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger
a natureza, para a saúde
das pessoas, dos animais
e plantas. Promover a
preservação e
importância de todos no
equilíbrio do planeta.

--------------

14

Dia dos Afetos

Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.

Enriquecer o imaginário
e o mundo da criança;
Proporcionar momentos
lúdicos e divertidos.

Professores
titulares

3ºA e 1ºB

--------------

--------------

14

Dia dos Afetos

Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.

Enriquecer o imaginário
e o mundo da criança;
Proporcionar momentos
lúdicos e divertidos.

Professores
titulares

3º B e 3ºC

--------------

--------------

16

Carnaval

Promover iniciativas de
dinamização de dias
temáticos, com a
participação dos
encarregados de
educação

Valorizar a participação
das famílias

Professores e
educadoras
titulares

Pré-escolar
e
1º ciclo

--------------

--------------
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Todos os
grupos de JI

Março

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Data a
definir

Visita ao Parque Bem
Saúde

Promover parcerias
educativas com
instituições locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger
a natureza, para a saúde
das pessoas, dos animais
e plantas. Promover a
preservação e
importância de todos no
equilíbrio do planeta.

-------------

Todos os
grupos de JI
3.º A

-------------

-------------

19 de
março

Dia do Pai

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas;
Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.

Enriquecer o imaginário
e o mundo da criança;
Proporcionar momentos
lúdicos e divertidos.

Professores
Titulares

1º ano
2º ano
3º ano

Diversos

--------------

21 de
março

Dia Mundial da Árvore:
decoração das árvores
do recreio

Reforçar o trabalho
articulado, a partilha de
experiências –
articulação entre as
educadoras, reforço da
continuidade pedagógica
e da transversalidade

Sensibilizar para a
preservação da Natureza

Educadoras
Titulares

Pré Escolar
As 6 salas de
JI

Diversos

--------------

22 de
março

Dia Mundial da Água

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas;
Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.

Sensibilizar para a
importância deste
recurso natural

Diversos

------------

Educadoras

1ºano

e Professores
Titulares

Todas as sala
JI

Professores de
2º ano

2ºA
2ºB
2ºC

A definir

Mantas de elementos da
natureza: aves, árvores
e insetos de Lisboa

Conhecer plantas e
animais do ambiente
local.

Sistematização de
pesquisas e organização
de dados.

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
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Diversos

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

na valorização das
relações humanas;
Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.
Data a
definir

Visita ao Parque Bem
Saúde

Promover parcerias
educativas com
instituições locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger
a natureza, para a saúde
das pessoas, dos animais
e plantas. Promover a
preservação e
importância de todos no
equilíbrio do planeta.

Todos os
grupos de JI
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EB1 Frei Luís de Sousa
Período
Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

4

Cantar as Janeiras

Fortalecer uma
cultura de
agrupamento
fundada na
valorização das
relações humanas.

Conhecer tradições.

Educadoras e
alunos

JI e 1ºCiclo

Espaço
escolar ao
ar livre
para
apresentaç
ão

Fortalecer uma
cultura de
agrupamento
fundada na
valorização das
relações humanas.

Conhecer tradições

Visita virtual ao oceanário

Promover o
sucesso educativo

Conhecer diferentes
espécies de vida animal

educadores

sala 1,2 e 3

----------

--------------

Visita de estudo ao Teatro D.
Maria II

Promover o
sucesso educativo

Cultivar o gosto pela
cultura e pelo teatro

educadores
Companhia de
teatro D.Maria
II

sala 1, 2 e 3

----------

--------------

----------

--------------

Dia de Reis

Janeiro

6

A definir
A definir

Fevereiro

12

12

Professores
titulares

JI e 1º Ciclo

Carnaval do JI e 1º Ciclo

Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade
educativa.

Conhecer tradições.
Divulgar a tradição.
Promover a cultura
tradicional.

educadores e
professores

sala 1, 2 e 3
3ºA e 3ºB

Carnaval

Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade
educativa.

Conhecer tradições.
Divulgar a tradição.
Promover a cultura
tradicional.

Professoras
titulares

1ºA e 1ºB
2ºA, 2ºB
4ºA e 4ºB
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Exposição
de
trabalhos

Orçamento

------------

--------------

grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Março

18/19

“Educação Ambiental em
ação” - EPAL

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC
Promover o sucesso
educativo.

Água (ciclo natural e
urbano), uso eficiente,
números sobre a água e
dicas de poupança

Professoras
titulares

1ºA e 1ºB

Teatro de Fantoches
“Dom Plástico” - na
escola

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para as
questões ambientais

Animadores do
Padrão dos
descobrimentos

sala 1, 2 e 3

2€ por
criança

15

Dia Mundial dos direitos
do consumidor

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos
Promoção do sucesso
educativo

Alertar e sensibilizar para
o consumo sustentável

Professoras
titulares

1º A e 1º B

grátis

22

Dia Mundial da Água
elaboração de músicas ou
dramatizações alusivas à
água; decoração da
escola com mensagens
alusivas à água

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC
Promover o sucesso
educativo.

Alertar e sensibilizar para
o uso eficiente da água,
para a preservação do
ambiente e do
património monumental,
cultural e histórico, em
prol de um futuro mais
sustentável

Professoras
titulares

1º A e 1º B

grátis

24

Caça ao ovo da Páscoa

Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade
educativa.

Conhecer tradições

Educadores e
professoras

sala 1, 2 e 3
2ºA e 2ºB
3ºA e 3º B

ao longo
do 2º
período

Mural das necessidades

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC
Promover o sucesso
educativo.

Resolução de problemas
a partir do mural das
necessidades.
Utilização de gráficos
e/ou pictogramas.
Desenvolver o gosto pela
matemática.

professoras
titulares

1º A e 1º B
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grátis
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Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

Janeiro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da
atividade

6

Un regalito a
Los Reyes

6, 7 e 8
(datas
proposta
s)

Concílio dos
animais
Visita-oficina
Museu Bordalo
Pinheiro na
Escola

4 a 15

18 a 22

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

Permitir à Comunidade Escolar
tomar contacto com a língua e
cultura espanhola.

Grupo 350 Espanhol: João
Paio Pereira

Comunidade
Educativa

Nada a
referir

Nada a referir

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições e
com a comunidade
Os dos conteúdos da
disciplina de Português
relativos a:
Linguagens e textos
Contos, fábula.

Desenvolvimento pessoal,
autonomia e trabalho em equipa
Linguagens e textos
Os do perfil do aluno
Pensamento crítico e criativo
Saber científico,
técnico e tecnológico
Sensibilidade estética e artística

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

6.º B, C, D, I

Sala de aula
videoprojeç
ão

€3,00/aluno

Exposições
Temáticas

Contribuir para o
desenvolvimento da
personalidade e da
formação do
aluno,propondo-lhe uma
reflexão sobre os valores
estéticos, sociais e
artísticos.

Refletir sobre a importância da
arte e as suas manifestações
culturais;
Desenvolver o sentido de
apreciação estética e artística do
mundo recorrendo a referências e
experiências no âmbito das Artes
Visuais;
Compreender diferentes processos
de construção
das imagens.

Grupo 600

7º, 8º e 9º anos

Materiais
diversos

Nada a referir

Ecossistema na
escola- Saída de
Campo no
espaço escolar.

Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; Promover o

Explorar algumas das
características da biodiversidade e
da dinâmica existente no
ecossistema “do espaço escolar”;
Caracterizar um ecossistema na
zona envolvente da escola (níveis

Grupo 520:
Manuela Colaço,
Isabel Martinho,
Maria do Rosário
Simões.

Turmas de 8º
Ano

Nada a
referir

Nada a referir
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25-01 a
05-02

2

Exposição
«Arquiteturas e
Máscaras»

La Chandeleur

sucesso Educativo.

de organização biológica,
biodiversidade) a partir de dados
recolhidos no campo.

Promoção do trabalho
colaborativo entre pares;
Desenvolvimento do
pensamento
reflexivo,crítico e
criativo.

Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão e
emoção;
Ampliar as referências culturais
dos alunos e da comunidade
escolar.

Grupo 240

Turmas do 2º
ciclo

Espaço
expositivo
do Bloco A

Nada referir

Promoção do sucesso
educativo

Origem e significado desta
celebração

Grupo de
Francês

3.º Ciclo

Escola /
Casa
(dependend
o da
situação da
pandemia)

-------------

Valentine’s Day

Reconhecer
realidades
interculturais
distintas
Reconhecer
elementos
constitutivos
da
sua
própria cultura e da(s)
cultura(s)
de
língua
estrangeira.
Relacionar
conhecimentos de forma
a
desenvolver
a
criatividade em contexto.

Celebração do Valentine´s Day
através da elaboração de
cartazes, quadras e imagens com
legendas que serão expostos no
bloco A.

Grupo 220
Professores de
inglês do 5º ano:

Turmas do 5º e
Comunidade
Educativa

Materiais
diversos

Nada a referir

14

La
Valentin

Promoção do sucesso
educativo

Observação e recolha de
elementos culturais da língua
francesa

Grupo de
Francês

3.º Ciclo

Exposição
de cartões
elaborados
pelos
alunos na
entrada do
Bloco A
(EB2/3
Delfim

-------------

Fevereiro

10 a 14

Saint
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Santos) e
Bolco
central (ES
D. Pedro V)
14

Comemoração
do dia de São
Valentim –
concurso de
textos

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver o domínio
intercultural

330

14

Jardim da
amizade.

Promover um clima de
escola assente nas
relações interpessoais
saudáveis e não
conflituosas.
Promover iniciativas e
eventos para a valoração
das relações
interpessoais.
Reforçar o apoio aos
alunos em função das
suas necessidades
educativas - incentivar a
criação e o
desenvolvimento de
projetos e iniciativas que
promovam a inclusão

8 a 15

Abanico de
Amor

Valorizar as diferenças, a
inclusão, a formação e
aprendizagem ao longo
da vida. Promover a
qualidade, cultura e
imagem do agrupamento.

Celebração do Día de San Valentín
através da elaboração de abanicos
(leques) com a temática do Amor
e exposição dos mesmos de forma
a permitir à Comunidade Escolar
tomar contacto com a língua e
cultura espanhola

Grupo 350 Espanhol: João
Paio Pereira

8 a 15

Comemoração
do dia de São
Valentim –

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver o domínio
intercultural

grupo 330

Sensibilizar para a diferença.

Olga Silva e
Alexandra
Cordeiro

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

34

Turmas de 7.º
ano

Material de
desgaste

5€

Cartolinas
Cola
Tintas
...

-----------

Comunidade
Educativa

Nada a
referir

Nada a referir

Turmas de 7.º
ano

Material de
desgaste

10€

Comunidade
Educativa
(Escola 2,3
Professor
Delfim Santos)

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

concurso de
textos
Pela História
vou saber quem
sou

Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições.

Sistematizar acontecimentos da
Idade Média portuguesa;
Integrar os acontecimentos
históricos na dimensão coletiva e
individual;
Refletir no passado de cada um
na projeção do futuro;
Perceber o individuo no contexto
social.

24,25 e
26
(datas
proposta
s)

Fados,
pregões,
quadras e
sonetos para
netos e
bisnetos
Oficina de
escrita, leitura
e tradição oral
/ história local
Museu do Fado
na Escola

Os do Perfil do aluno à
saída do Ciclo: linguagens
e textos,
desenvolvimento pessoal,
autonomia, trabalho em
equipa.
Os de HGP relativos a: A
vida quotidiana no
século XIX.

Desenvolvimento pessoal,
autonomia e trabalho em equipa
Linguagens e textos

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

8 a 12

Exposição de
Ciências
Naturais- 3º
ciclo

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Promover o sucesso
Educativo.

Divulgação dos trabalhos dos
alunos à comunidade escolar;
Fomentar atitudes e valores que
contribuam para a promoção da
sustentabilidade da Terra;
Doenças relacionadas com
desequilíbrios alimentares.

Grupo 520

Dia Mundial
da Floresta

Relacionar
conhecimentos de forma

Quiz: How green are you?
Marcadores com mensagens

Março

12 ou 19

15 a 19

Grupo 200
(Ana Paula
Brinca)

Grupo 220
Professores de
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5.º A e B

Sala de aula

2,5

6.º B, C, D, I

Sala de aula
videoprojeç
ão

€2,00/aluno

Turmas de 3º
ciclo

Bloco A

Nada a referir

Turmas do 6º

Materiais
diversos

Nada a referir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

(21)

a
desenvolver
a
criatividade em contexto.
Falar
/
Fazer
apresentações
sobre
alguns temas trabalhados
previamente.

Dia 19

- Evento "Lots
of Socks"
Usar meias
descasadas pelo
Dia Mundial da
Trissomia 21.

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas motivação em torno de
ideias partilhadas e do
contacto próximo com as
pessoas, com reforço da
equidade e do diálogo
Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento –
dinamização de
iniciativas inter-escolas
(teatro, dias temáticos,
exposições...),
incrementar a
participação da
comunidade,
particularmente dos
encarregados de
educação.
Promover um clima de
escola assente nas
relações interpessoais
saudáveis e não
conflituosas
Para mover iniciativas e
eventos para a valoração
das relações
interpessoais .

“Save the planet”
Pesquisa de simbolos de cada
país do Reino Unido
Elaboração de cartazes com
mensagens Recycle,Reduce,
Reuse
Exposição dos trabalhos no bloco
A

Inglês do 6º
ano:

Transmitir a ideia de que são as
nossas diferenças "que nos fazem
fantásticos".

Docentes do
Grupo da
Educação
Especial do
Agrupamento de
escolas das
Laranjeiras

e Comunidade
Educativa

Comunidade
Educativa
(Agrupamento
de Escolas da
Laranjeiras.)

Meias
Papel A4

Técnicos das
bibliotecas
Diretores de
turma/Titulares
das turmas.
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Reforçar o apoio aos
alunos em função das
suas necessidades
educativas
Incentivar a criação e o
desenvolvimento de
projetos e iniciativas que
promovam a inclusão
20

Dia
Internacional da
Francofonia

Promover o sucesso
educativo

Dia Internacional da Francofonia

Grupo de
Francês

3.º Ciclo

------------

-------------

A definir

À descoberta do
mundo: União
Europeia

Promover o sucesso
educativo
Consolidar as práticas
pedagógicas

Conhecer os símbolos dos países
da União Europeia

Grupo 420

Alunos de 7.º
Ano

Bolo A

Gratuito

A definir

Teacher’s on
the road

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver o domínio
intercultural

330

Turmas de 9.º
anos

-----

------

A definir

Recursos
Naturais

Promover o sucesso
educativo

Distinguir os diferentes recursos
naturais
Localizar os recursos naturais à
escala mundial

Grupo 420

Alunos do 8.º
ano

Bloco
A/Sala de
aula

Gratuito

A definir

Teacher’s on
the road

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a Competência
Comunicativa

Grupo 330

Alunos do 9.º
ano

____

_____
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Escola Secundária D. Pedro V

Janeiro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

Datas e
locais a
definir

8 ACTIVIDADES
ORGANIZADAS
PELOS ALUNOS
DO 8º CURSO
GD - 12º11

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade;

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

a definir

Despesas de
deslocação

14 Jan

Treino Policial

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

a definir

Despesas de
deslocação

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

38

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade
18 a 22

Ecossistema na
escola-Saída de
campo no
espaço escolar

Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover o sucesso
educativo

Explorar algumas das
características da biodiversidade e
da dinâmica existente no
ecossistema “ do espaço escolar”;
Caracterizar um ecossistema na
zona envolvente da escola( níveis
de organizaçºao biológica,
biodiversidade) a partir de dados
recolhidos no campo

Maria Assunção
Carvalho
(grupo 520)

turma do 8º ano

19 Jan

WARSHIP
BATTLE

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

a definir

Despesas de
deslocação

25 Jan

Ténis de Praia

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 -

Direcção do
Curso Prof. TAGD

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD

a definir

Despesas de
deslocação
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27 Jan

Espelho/
Reflexo/
Impressão

de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade

Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

(620)

(10º11, 11º11 e
12º10)

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)
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a definir

Fevereiro
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05

SpikeBall

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

a definir

Despesas de
deslocação

12 Fev

FootBase

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

a definir

Despesas de
deslocação
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Interdisciplinaridade
22 fev

FastBall

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

a definir

Despesas de
deslocação

25 Fev

Olimpic Beach
Challenge

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão

Cumprimento do programa da
disciplina de GPPD (M1 Planeamento de Programas e
Projectos do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

a definir

Despesas de
deslocação
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Março

integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade
A definir

Exposição de
trabalhos
realizados pelos
alunos na
disciplina de
Biologia e
Geologia sobre
a
“Biodiversidade
na escola”

Promover o sucesso
educativo;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma

Dar a conhecer à comunidade
educativa a biodiversidade da
escola

Grupo 520
Maria Helena
Macedo
Maria do Rosário
Custódio
Maria do Rosário
Dias

Comunidade
educativa

-----------

----------------

A definir

Visita de estudo
à exposição
“viral”patente
no Centro de
Ciência VivaPavilhão do
Conhecimento

Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.
Promover o sucesso
educativo

Contribuir para a compreensão do
funcionamento do sistema
imunitário e das suas
responsabilidades como elemento
fundamental no suporte e
manutenção da vida.
Conhecer múltiplas facetas do
contágio e o seu impacto nas
nossas vidas.
Conhecer o papel do cidadão e da
sociedade em geral no combate à
pandemia.
Compreender a importância da
Ciência, na resolução da situação
pandêmica atual.

Grupo 520
Maria Helena
Macedo

12º Ano

--------------

----------------

A definir

Exposição de
Ciências
Naturais 3º ciclo

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da escola
/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; promover o
sucesso educativo.

Divulgação dos trabalhos dos
alunos à comunidade escolar;
fomentar atitudes e valores que
contribuam para a promoção da
sustentabilidade da Terra

Grupo 520
Maria Assunção
Carvalho

Comunidade
educativa

------------

--------------
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Ao longo
do 2º
Período

Aulas de
NATAÇÃO (Se a
piscina abrir)???

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na escola.
Cumprimento do programa da
disciplina de PAFD (M8-Desp.
Individuais II - Natação UFCD 7281

Direcção do
Curso Prof. TAGD
(620)

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

44

Turma 11º11

Valor a
pagar à
piscina para
o aluguer
de 2 pistas
durante 2
meses

-------------------

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

3.º Período
EB1 António Nobre
Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

2

Contador de Histórias

Promover iniciativas de
dinamização de dias
temáticos.
Criação de condições
para uma aprendizagem
significativa por parte
dos alunos;
Implementação de
metodologias abertas e
diferenciadas.

Enriquecimento e
conhecimento de outras
formas de abordagem à
linguagem oral e escrita

Contador de
histórias

JI

Ginásio ou
espaço
exterior

A definir

Apresentação
de trabalhos
sobre o tema

2º anos
3º anos
4º anos

22

Dia da Terra

Promover o sucesso
educativo

Valorizar o ambiente, o
contributo individual e
coletivo para o proteger

25

Dia da Liberdade

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer factos da
história do país.

Promover o sucesso
educativo.

Sensibilizar os alunos
para a importância da
alimentação saudável,
essencial para o seu
desenvolvimento e para
a manutenção de uma
boa saúde;
Conhecer os alimentos e
as suas características;
Divulgar os mercados de

Abril

Período
Mês

22, 28 e
29

Visita de Estudo ao
Mercado de Alvalade
Vamos Todos ao
Mercado”
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JI e 1º Ciclo
Educadoras e
Professores
Titulares

Monitores da
CML

Diversos

3º anos

Relatos
Roteiros
Ilustrações

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Lisboa.
Dia da Mãe

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Comemorar datas
festivas

Professores
titulares

1º Ciclo

Material
diverso

A definir

Visita de estudo ao
Jardim Zoológico

Promover o sucesso
educativo.

Conhecer e identificar
diferentes espécies
animais.

Educadoras e
AO

JI

Material
diverso

1

Dia da Criança

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Comemorar datas
festivas.
Reforçar as relações
entre pares.

Professores
titulares e
alunos

JI e 1º Ciclo

Material
diverso

A definir

Visita ao Oceanário ou
vinda de um técnico do
Oceanário à escola

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para a
preservação do meio
ambiente.

Professores
titulares e
alunos

1ºano

Material
diverso

A definir

Exposição no âmbito dos
Domínios de Autonomia
Curricular/ DAC:
Água para Todos

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de

Sensibilizar para a
preservação do meio
ambiente.

Professores
Titulares e
técnico do
Oceanário

1ºanos

Material
diverso

Junho

Maio

1ª
semana
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agrupamento.
A definir

Exposição no âmbito dos
Domínios de Autonomia
Curricular/ DAC:
Biodiversidade Local

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para a
preservação do meio
ambiente.

Professores
titulares e
alunos

A definir

Exposição no âmbito dos
Domínios de Autonomia
Curricular/ DAC“Nada se perde, tudo se
transforma”

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para o
reaproveitamento de
materiais e para uma
postura mais sustentável
perante o meio
ambiente

Professores
titulares e
alunos

A definir

Visita de Estudo Final do
4º ano

Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Reforçar relações entre
pares.

Professores
titulares.

4º anos

Material
diverso

A definir

Visita de estudo
interativa ao Oceanário

Promover o sucesso
educativo.

Identificar espécies
animais.
Reconhecer a
necessidade de
preservação ambiental.

Educadoras.

JI

Quadro
interativo.
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2º anos

3ºanos

Material
diverso

Material
diverso

A definir

3.º Período
EB1 Frei Luís de Sousa
Período
Mês

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras
Público
Alvo
Recursos
Orçamento
(Turmas/Ano)

Museu em movimento Gulbenkian
Visita virtual

Promover o sucesso
educativo

Criar o gosto pela arte

educadores

sala 1, 2 e 3

--------

---------

19 a 23

Semana da leitura

Promover iniciativas de
dinamização de dias
temáticos.
Criação de condições
para uma aprendizagem
significativa por parte
dos alunos;
Implementação de
metodologias abertas e
diferenciadas.

Enriquecimento e
conhecimento de outras
formas de abordagem à
linguagem oral e escrita

Professoras
titulares

3ºA e 3ºB
2ºA,2ºB

--------

---------

23

Dia Mundial do Livro

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
Promoção do sucesso
educativo

Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a imaginação
e criatividade.

Professoras
titulares

1º A e 1º B
2ºA,2ºB

-------------

25

25 de Abril

Fortalecer uma cultura
de agrupamento fundada
na valorização das
relações humanas.
Promover relações de
iniciativas de reforço de
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer factos da
história do país.

Professoras
titulares

2ºA, 2ºB
3ºA e 3ºB

--------

a definir

Jardim zoológico

Promover o sucesso
educativo

Conhecer diferentes
espécies animais

educadores

sala 1, 2, 3

a definir

Programação Júnior

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver jogos e
atividades de
programação

Professores
titulares e
monitores do
Pavilhão do
Conhecimento

3ºA e 3ºB

Data
Prevista

Maio

Abril

A definir
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grátis

---------

9,50 por
criança
Computado
r com
câmara e
microfone

6€ por
criança

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Dia Internacional da
família

Promover a articulação
escola/família.

Desenvolver relações
entre a escola e a
família

Contador de histórias

Promover iniciativas de
dinamização de dias
temáticos.
Criação de condições
para uma aprendizagem
significativa por parte
dos alunos;
Implementação de
metodologias abertas e
diferenciadas

Enriquecimento e
conhecimento de outras
formas de abordagem à
linguagem oral e escrita

1

Dia Mundial da Criança

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Desenvolver jogos
tradicionais e atividades
ao ar livre.

Professoras
titulares

1º A e 1º B
2ºA, 2ºB
3ºA e 3ºB

grátis

17

Dia Mundial de combate
à seca e à desertificação

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC
Promover o sucesso
educativo.

Alertar e sensibilizar
para o uso eficiente da
água, para a preservação
do ambiente e do
património monumental,
cultural e histórico, em
prol de um futuro mais
sustentável

Professoras
titulares

1º A e 1º B

grátis

a definir
(21 a 25)

Visita virtual ao
Oceanário de Lisboa ou
vinda de um técnico do
Oceanário à escola
“Dr. Oceano”

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC
Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.
Promover o sucesso
educativo.

Descobrir os efeitos das
alterações climáticas e
perceber qual é o nosso
papel para manter o
planeta saudável

Professoras
titulares

1º A e 1º B

30

Festa de final de ano

Proporcionar articulação
entre comunidade
escolar/família e
comunidade

Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade educativa.

Professoras
titulares

1º A e 1º B

Junho

15
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Professoras
titulares

1º A e 1º B

grátis

sala 1, 2 e 3

2ºA, 2ºB

computador
microfone,
colunas e
câmara

7,5€

grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Proporcionar um
momento de partilha
entre pares.
Comemorar o fim de um
ciclo escolar.
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3ºA e 3ºB
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EB1 Laranjeiras
Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

2 de
abril

Dia Mundial do Livro
Infantil

Promover o interesse e o
gosto pelos livros/leitura.

Promover um clima de
gosto pela leitura, propício
à aprendizagem.

Educadoras
Titulares

Pré-escolar
4º ano

Biblioteca
Multimédia

----------

25 de
abril

Dia da Liberdade

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Conhecer factos da
história, informação sobre
a revolução.

Professores
titulares

1º ano
2º ano
3ºano
4º ano

Diversos

------------

Data a
definir

Visita ao
Parque Bensaúde

Promover parcerias
educativas com instituições
locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger a
natureza, para a saúde das
pessoas, dos animais e
plantas. Promover a
preservação e importância
de todos no equilíbrio do
planeta.

-------------------

Todos os
grupos do JI

-----------

-----------

Data a
definir

Visita ao Parque
BenSaúde

Promover parcerias
educativas com instituições
locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger a
natureza, para a saúde das
pessoas, dos animais e
plantas. Promover a
preservação e importância
de todos no equilíbrio do
planeta.

---------------

3ºB
3ºC

-----------

-----------

1º
domingo
de maio

Dia da mãe

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Enriquecer o imaginário e o
mundo da criança;
Proporcionar momentos
lúdicos e divertidos.

Professores
Titulares

Pré escolar
1º ciclo

-----------

-----------

Maio

Abril

Período
Mês
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Dia da família

Promover a participação
dos pais e EE nas iniciativas
escolares.

Promover a participação
dos pais e EE nas iniciativas
escolares.

Data a
definir

Visita ao Parque Bem
Saúde

Promover parcerias
educativas com instituições
locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger a
natureza, para a saúde das
pessoas, dos animais e
plantas. Promover a
preservação e importância
de todos no equilíbrio do
planeta.

Data a
definir

A Água - Visita ao
Pavilhão do
Conhecimento ou
vinda dos técnicos à
escola

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Consciencializar/Sensibiliza
r para o cuidado, respeito,
e preservação do
ambiente, como medida
essencial para o bem-estar
e sustentabilidade do ser
humano, nos vários
contextos.

1 de
junho

Dia da Criança

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

5 de
junho

Dia Mundial do
Ambiente

Consciencializar/Sensibiliza
r para o cuidado, respeito,
e preservação do
ambiente, como medida
essencial para o bem-estar
e sustentabilidade do ser

Junho

15 de
maio

Pré - escolar

-----------

-----------

Todos os
grupos de JI

-----------

-----------

Professores
titulares do
2.º ano

2º ano

Diversos

-------------

Reforçar as relações sociais
entre colegas e os
elementos da comunidade
educativa.
Enriquecer o imaginário e
o mundo da criança;
Comemorar datas festivas.
Desenvolver atividades de
expressão plástica.
Promover atividades com
sentido para os alunos.

Professores
Titulares

Pré-escolar e
1ºCiclo

Diversos

---------

Consciencializar/Sensibiliza
r para o cuidado, respeito,
e preservação do
ambiente, como medida
essencial para o bem-estar
e sustentabilidade do ser

Educadoras
Titulares

Pré-Escolar

Diversos

------------
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humano, nos vários
contextos.

humano, nos vários
contextos.

A definir

Visita ao oceanário ou
vinda de um técnico
do Oceanário à escola

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para a
importância da preservação
do meio ambiente

Professores
Titulares e
técnico do
oceanário

1ºano

Diversos

A definir

A definir

Exposição sobre as
DAC “Água para
Todos”
«Vigilantes do
planeta»
“Biodiversidade/
Sustentabilidade”

Fortalecer uma cultura de
agrupamento fundada na
valorização das relações
humanas; Promover
iniciativas de reforço da
imagem e cultura de
agrupamento.

Sensibilizar para a
importância deste recurso
natural

Professores
Titulares

1º ano
2º ano
3º ano

Diversos

------------

A definir

Visita ao Jardim
Zoológico

Vivenciar diferentes meios
culturais, lúdicos e
pedagógicos.

Vivenciar diferentes meios
culturais, lúdicos e
pedagógicos.

Educadoras
Titulares

Todos os
grupos do PréEscolar

Diversos

-----------

A definir

Visita ao Parque
BenSaúde

Promover parcerias
educativas com instituições
locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Sensibilizar para a
necessidade de proteger a
natureza, para a saúde das
pessoas, dos animais e
plantas. Promover a
preservação e importância
de todos no equilíbrio do
planeta.

Educadoras
Titulares

Todos os
grupos de JI

--------------

------------

A definir

Visita à Gulbenkian

Promover parcerias
educativas com instituições
locais.
Ampliar conhecimentos
sobre biodiversidade e
sustentabilidade.

Vivenciar diferentes meios
culturais, lúdicos e
pedagógicos.
Promover a preservação e
importância de todos no
equilíbrio do planeta.

Professora
titular

3ºA

--------------

------------

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

53

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Exposição “Dia
Mundial da
consciencializaç
ão do autismo.

Promover um clima de
escola assente nas
relações interpessoais
saudáveis e Não
conflituosas
Promover iniciativas e
eventos para a valoração
das relações
interpessoais.
Reforçar o apoio aos
alunos em função das
suas necessidades
educativas
Incentivar a criação e o
desenvolvimento de
projetos e iniciativas que
promovam a inclusão.

Sensibilizar para a diferença.

12 e 13

Gran Quizz
Español

Valorizar as diferenças, a
inclusão, a formação e
aprendizagem ao longo
da vida. Promover a
qualidade, cultura e
imagem do agrupamento.

Permitir à Comunidade Escolar
tomar contacto com a língua e
cultura espanhola através de
uma competição sobre língua e
cultura espanhola

A definir

Pâques

Promover iniciativas de
dinamização de dias
temáticos.

Comemoração da época da
Páscoa
Apreender os diversos hábitos e
tradições francesas
Produção de cartões alusivos à
data.

Abril

2

Dinamizadores
(Grupo)
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Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

Comunidade
Educativa

Cartolinas
Cola
Pioneses

-------------

Grupo 350 Espanhol: João
Paio Pereira

Turmas de
Espanhol

Computado
r
Projetor;
Colunas de
som

Nada a referir

Grupo de
Francês

Alunos 3.º Ciclo

Exposição
dos cartões
na sala de
aula

---------------

-Docentes
do Grupo da
Educação
Especial da
Escola 2, 3
Professor
Delfim
Santos.

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

6 a 16

Exposições
Temáticas

Contribuir para o
desenvolvimento da
personalidade e da
formação do
aluno,propondo-lhe uma
reflexão sobre os valores
estéticos, sociais e
artísticos.

Refletir sobre a importância da
arte e as suas manifestações
culturais;
Desenvolver o sentido de
apreciação estética e artística do
mundo recorrendo a referências
e experiências no âmbito das
Artes Visuais;
Compreender diferentes
processos de construção das
imagens.

Grupo 600

7º, 8º e 9º anos

Materiais
diversos

Nada a referir

____

“Story time” Ida à biblioteca
para ouvir ler
uma história.

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver a Competência
Comunicativa

grupo 330

Turmas de 8.º
ano

Shortstories

30€

21

As canções que
fizeram Abril
Oficina musical
Fonoteca da
CMLisboa na
Escola

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições e
com a comunidade

Pensamento crítico e criativo
Sensibilidade estética e artística
Ensino pela arte
Os do perfil do aluno

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

23

O dia 25 de
Abril de 1974
Visita-oficina
Arquivo
Municipal
Fotográfico na
Escola

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições e com
a comunidade

Pensamento crítico e criativo
Saber científico, técnico e
tecnológico
Os do perfil do aluno

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

6.º I

Sala de aula Gratuito
videoprojeç
ão

A Definir

“Story time” Ida à biblioteca
para ouvir ler
uma história.

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver a Competência
Comunicativa

330

Turmas de 8.º
anos

Shortstories
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6.º I

Sala de aula Gratuito
videoprojeç
ão

30€

10 a 14

Ciclo de Cine
Español

Valorizar as diferenças, a
inclusão, a formação e
aprendizagem ao longo
da vida. Promover a
qualidade, cultura e
imagem do agrupamento.

Permitir à Comunidade Escolar
tomar contacto com a língua e
cultura espanhola

Grupo 350 Espanhol: João
Paio Pereira

Comunidade
Educativa

Computado
r
Projetor;
Colunas de
som

Nada a referir

10 a 14

Visita Virtual ao
Museu de
História Natural
de Londres

Promover o sucesso
Educativo. Desenvolver
estratégias que
promovam a curiosidade
científica.

Explicar o contributo do estudo
dos fósseis e dos processos de
fossilização para a reconstituição
da história da vida na Terra;
Consolidar conhecimentos
explorados em sala de aula.

Grupo 520:
Ana Teresa
Dias, Isabel
Martinho,
Maria Luísa
Nogueira.

Turmas de 7º
Ano

Nada a
referir

Nada a referir

A definir

Riscos,
Ambiente e
Sociedade

Promover o sucesso
educativo
Consolidar as práticas
pedagógicas

Sensibilizar sobre a importância
de preservar os oceanos

Grupo 420

Alunos do 9.º
ano

Bloco A

Gratuito

2 junho

Cinema São
Jorge – o que
é isso?
Visita virtual
Cinema de S.
Jorge na Escola

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa
Valorização do trabalho
colaborativo
Valorização de parcerias
com outras instituições
Melhorar o desempenho
dos alunos
Conhecer o património
histórico-cultural da
cidade em que o aluno
vive

Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e
Tecnológico
Sensibilidade Estética e Artística
Ensino pela arte
Os do perfil do aluno

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

6.º I

Sala de
aula
videoprojeç
ão

Gratuito

18 de
junho
(6.º I)

Visita a Lisboa

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa
Valorização do trabalho
colaborativo
Valorização de parcerias
com outras instituições

Observar, analisar, perceber a
importância do conhecimento da
cidade para o estudo das diversas
disciplinas
Conhecer a sua cidade e a sus
História
Reconhecer a História local e o

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira, Inês
Cunha)

6.º I e 6.º C

Lisboa –
zona do
centro
histórico

Bilhete de
metro

JUNHO

Maio

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

25 de
junho
(6.º C)

(percurso
histórico,
patrimonial e
artístico)
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A
marcar

Jardim
Zoológico animais
conhecidos
através dos
descobrimentos

Melhorar o desempenho
dos alunos
Conhecer o património
histórico-cultural da
cidade em que o aluno
vive

património cultural
Os do perfil do aluno

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina.
Promover o sucesso
educativo.
Valorizar parcerias com
outras instituições.

Consolidar conhecimentos
anteriormente adquiridos;
identificar herança dos
descobrimentos; reconhecer a
valorização das ciências e da
cultura nas políticas da 2ª
metade do séc. XIX.
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Grupo 200
(Rosário
Leal)

6.ºG

J.
Zoológico

12,50 - bilhete
por aluno

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Ações e projetos ao longo do ano por escola
EB1 António Nobre
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

Horta Escolar

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

Promover o gosto pelo
espaço escolar e
promover o
conhecimento do meio
ambiente.

Fazer uma horta na escola.
Conhecer plantas.
Fazer sementeiras e colher
os produtos hortícolas.

Educadoras

Coordenadora
estabelecimento

Clube de Leitura

Promover o
educativo.

sucesso

Desenvolver
leitora.

Atividades na Biblioteca
4 dias/semana

Promover o
educativo.

sucesso

a

fluência

PÚBLICO ALVO

JI

RECURSOS

ORÇAMENTO

CML
JF/CAF

----------

de

Alguns alunos
do 1º ciclo

CAA e Biblioteca

-----------

Desenvolver o prazer de
ler.

Professores ao abrigo
do Dec Lei 79.

Alunos do 1º
ciclo

Biblioteca

-----------

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.

Reconhecer a importância
de
uma
alimentação
equilibrada – Avaliação do
lanche da manhã

Professora titular

3ºA

------------------

--------

Horta Escolar

Promover o gosto pelo
espaço escolar e
promover o
conhecimento do meio
ambiente.

Fazer uma horta na escola.
Conhecer plantas.
Fazer sementeiras e colher
os produtos hortícolas.

Educadoras

JI

CML

----------

Atividades na Biblioteca

Promover
educativo.

Desenvolver o gosto pela
leitura.

Biblioteca

-----------

EB1 das Laranjeiras
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

Saúde Escolar
Alimentação

–

A

o

sucesso

Professores ao abrigo
do Dec Lei 79.
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Alunos do 1º
ciclo
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EB 2,3 Prof. Delfim Santos
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

Friso cronológico

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa e
melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Pesquisar e sistematizar
conteúdos lecionados
Ensino pela arte
Os do perfil do aluno

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

6.º I

Escola – sala de
aula
Classroom virtul

O dos materiais
utilizados

Exposições temáticas

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa e
melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Pesquisar e sistematizar
conteúdos lecionados
Ensino pela arte
Os do perfil do aluno

Grupo 200
(Maria da Luz
Moreira)

6.º I

Espaços da escola
Classroom virtual

O dos materiais
utilizados
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ESTRUTURAS DE APOIO E PROJETOS
Biblioteca Escolar D. Pedro V, Delfim Santos, Laranjeiras, António Nobre e Frei Luís de Sousa
DATA
PREVISTA

DESIGNAÇÃO DA

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ATIVIDADES

INTERVENIENTES

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação.
Promover
a
articulação curricular.

Gravar DVD de interesse
cultural ou científico e
disponibilizar na base de
dados.

Gravação dos DVD e colocação dos
mesmos na base de Intranet.

PB da ESDPV e com o
envolvimento do docente de
informática, Rui Ferreira, para
toda a comunidade educativa.

ATIVIDADE

Todo o ano

Utilização
bibliotecas
centros
informação

das
como
de

08/03

Dia da Mulher

Melhorar
desempenho
dos alunos

o
escolar

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque
Contribuir
para
o
enriquecimento
cultural
dos alunos

Power Point sobre as mulheres

PB da ESDPV para
comunidade educativa

23/04

Dia do Livro

Melhorar
desempenho
dos alunos

o
escolar

Contribuir
para
o
enriquecimento
cultural
dos alunos

Power Point: Das tábuas ao IPAD e
colocação de cartazes com as partes
do livro

PB
da ESDPV para toda a
comunidade educativa

25/04

Comemoração do 25
de Abril

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Contribuir
para
o
conhecimento da história
recente
e para o
conhecimento
da
democracia

Exposição na BE

PB da BE da ESDPV para toda a
comunidade educativa

Todo o ano
letivo

Manutenção
página online
biblioteca.

da
da

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação.
Promover
a
articulação curricular

Melhorar o desempenho
biblioteca
escolar
acordo
com
necessidades
comunidade educativa.

Organização de uma página da BE
acessível através da página da escola
com informação diversa.

PB da BE da ESDPV para toda a
comunidade educativa e com o
apoio
da
Coordenadora
Interconcelhia da RBE.

out

Comemoração
do
MIBE
(Mês
Internacional
das
Bibliotecas Escolares)

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos
Ser um centro de

Dar a conhecer a BE:
espaço, coleção e serviços

Elaboração de um cartaz.

PB e funcionárias da biblioteca da
ESDPV e alunos dos 7.º e 10º anos

da
de
as
da
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acesso a fontes de
informação
11/11

Comemoração dia S.
Martinho

Finalidade recreativa
e cultural: oferecer
um
espaço
de
liberdade
e
de
expressão criativa

Divulgar
a
Promover
a
tradicional

tradição;
cultura

Pesquisa de provérbios alusivos ao
dia; elaboração e distribuição de
marcadores

PB da BE da ESDPV para toda a
comunidade educativa.

dez

Comemoração do
Natal

Melhorar
desempenho
dos alunos

o
escolar

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque
Promover a escrita

Árvore de Natal

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

26/01

Comemoração do dia
do Patrono

Melhorar
desempenho
dos alunos

o
escolar

Divulgar e dar a conhecer Exposição de livros sobre e de D.
as efemérides de maior Pedro V
destaque
Divulgação da sua vida
Contribuir
para
o
conhecimento do Patrono

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

05/05

Comemoração do dia
da Língua Portuguesa

Melhorar
desempenho
dos alunos

o
escolar

Contribuir
para
o
conhecimento da língua
portuguesa

Power Point com a evolução da
língua.

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

11 a 15 de
março

Semana da leitura
Leitura interlínguas

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos.
Promover
a
articulação curricular

Promover a leitura em
diferentes línguas
Dar
a conhecer as
diferentes
realidades
linguísticas

Leitura de textos em várias línguas.

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

set

Agenda letiva

Planear
cuidadosamente cada
ano letivo

Organizar e planificar o
ano letivo, as reuniões e as
atividades.

Elaboração
e
divulgação
calendário escolar

do

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

set

Calendário letivo

Planear
cuidadosamente cada
ano letivo

Organizar e planificar o Elaboração
e
divulgação
ano letivo, as reuniões e as calendário escolar
atividades.

do

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

Todo o ano

Atualização
do
Blogue Laranjices da
Biblioteca Escolar

Promover iniciativas
de reforço da imagem
e
cultura
de

Informar a
educativa

Colocação de posts com informação
diversa no blogue Laranjices

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

comunidade
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agrupamento

Maio

Aplicação do MABE

Todo o ano

Inventariação
catalogação
coleção
Tratamento
documental
coleção
no
Prisma

Todo o ano

A definir
Todo o ano
letivo

Todo o ano
Todo o ano

Todo o ano
Todo o ano

Promover o sucesso

Melhorar o desempenho da
biblioteca escolar

Questionários
aos
professores e direção

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação

Promover o tratamento e a
organização da coleção

Tratamento técnico da coleção:
registo, catalogação, cotação…

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

Difusão e circulação
da coleção

Promover o sucesso

Promover o gosto pela
leitura e pelas Bibliotecas

Colocação
nos
expositores
da
entrada os materiais novos e difusão
no blogue.

PB da ESDPV para
comunidade educativa

toda

a

Semana da leitura

Promover o sucesso

Promover o gosto pela
leitura e pelas Bibliotecas

Oferta de livros oferecidos pela
EMEL a alunos e prof de port.

Alunos dos 7.º e 10.º e prof de
port.

Formação em Google
Drive e Padlet

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação.

Melhorar o desempenho
biblioteca
escolar
acordo
com
necessidades
comunidade educativa.

Formação

PB da BE da ESDPV para toda a
comunidade educativa

Blogue - O Bloco
da Fantasia

Otimizar a
comunicação

Divulgar a informação.

Facebook Biblioteca Escolar
Delfim Santos

Otimizar a
comunicação

Divulgar a informação.

Wakelet Destaques

Otimizar a
comunicação

Facilitar o acesso de
informação para o E@D

e
da

alunos,

da
Mind

Clube de Leitura
Letra Viva

Promover o sucesso

da
de
as
da

Divulgação das atividades e outras
informações
Divulgação de atividades e outras
informações

Desenvolver/ consolidar
hábitos de leitura.

Equipa da BE DS
Equipa da BE
Equipa da BE

Curadoria de recursos
Fichas de Leitura, passaporte de
leitores, comunidade de leitores
(referências bibliográficas e
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Equipa da BE e alunos do
Clube de Leitura
EE
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espírito crítico dos
leitores),podendo ser à distância
Todo o ano

Promoção da
Leitura

Promover o sucesso

Divulgar o fundo
documental da BE;
Incentivar o gosto pela
leitura

Divulgação na BE, no blogue, no
Boletim Viva Voz, Mostra
bibliográfica por autor, novidades,
por assunto, para alunos e
professores, podendo ser à
distância

Todo o ano

Formação de
utilizadores

Promover o sucesso

Usar a biblioteca escolar
para trabalhar a
informação.

Familiarização com um modelo de
pesquisa adequado. Tipos de
recursos existentes na BE, podendo
ser à distância

Todo o ano

Ler para crescer

Promover o sucesso

Ler textos com
características narrativas e
expositivas; Ler
expressivamente com
entoação e correção;
Realizar leitura em voz
alta, silenciosa e
autónoma;
Explicitar o
sentido global de um texto;
Fazer inferências,
justificando-as; Identificar
temas, ideias e pontos de
vista; Desenvolver o gosto
pela leitura.

Treino das competências leitoras na
biblioteca e com os professores da
biblioteca.

Mensal

Leituras ao almoço

Promover o sucesso

Promover o prazer da
leitura e conhecer livros e
autores

Painel com leituras localizado no
átrio do Bloco B

Equipa da BE e comunidade
escolar

Visitas de Estudo
do Clube de
Leitura

Promover o sucesso

Desenvolver um projeto
de leitura

Uma visita por período (última
semana de aulas)

Equipa da BE e alunos do Clube
de Leitura

Apresentação do
PAA da Biblioteca

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos

Dar a conhecer as redes sociais e os
Jornais on-line do Agrupamento e

Equipa da BE, Grupos
disciplinares, Professores

1º,2º e 3º
períodos
Setembro
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em relação com o
currículo
Setembro

Reunião com
professores e
educadores JI e
1ºCiclo

Promover o sucesso
educativo

Planificar em conjunto
com o corpo docente
atividades e projetos

atividades a articular com a BE ,
podendo ser à distância

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto
com o corpo docente
atividades e projetos

Dar a conhecer as redes sociais e os
Jornais on-line do Agrupamento e
atividades a articular com a BE ,
podendo ser à distância

Equipa da BE, Professores
titulares e educadoras

Setembro

Receção JI/ 1ºano
Laranjeiras, António
Nobre e Frei Luís de
Sousa

Promover o sucesso
educativo

Dar a conhecer o espaço da
biblioteca escolar, as
regras de funcionamento,
motivando os alunos para a
utilização da BE, quer com
o professor titular quer
como resposta às suas
necessidades e interesses.

Visionamento de um ppoint sobre a
CDU ( Laranjeiras), a utilização dos
espaços da BE. Leitura criativa de
um conto.

Equipa da BE e professoras,
educadoras e alunos

Setembro

Receção 5ºanos

Promover o sucesso
educativo

Dar a conhecer o espaço da
biblioteca escolar, as
regras de funcionamento
da BE, o Clube de Leitura e
as redes sociais da BE

Visionamento de um vídeo sobre a
CDU, informar sobre regras e
funcionamento, Leitura criativa de
um conto de Histórias da Ajudaris.

Equipa da BE, professores de
português e alunos

Outubro

Receção 7ºanos

Promover o sucesso
educativo

Conhecer a organização da
BE e utilizar
autonomamente os seus
recursos.

Funcionamento da BE, leitura
criativa de um conto, trabalho de
pares sobre “conhecer a Biblioteca
da Escola Delfim Santos”.

Equipa da BE, Diretores de turma
e alunos

Outubro

Histórias da Ajudaris

Promover o sucesso
educativo

Exprimir ideias redigindo
textos com criatividade e
correção de acordo com o
tema proposto

Concurso de textos literários
inéditos escritos na sala de aula em
Língua Portuguesa e que não tenham
concorrido anteriormente a qualquer
outro concurso

Equipa da BE e comunidade
educativa.
BE Delfim, BE Laranjeiras, FLS e
AN

Outubro

Projeto Voluntários
de Leitura

Promover o sucesso
educativo

Divulgar e promover o
projeto voluntários de

Sessão para a divulgação do projeto
com os novos voluntários

Equipa da BE, voluntários e
alunos
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leitura

BE Laranjeiras, FLS e AN

Outubro

Início req.
domiciliária

Promover o sucesso
educativo

Escolher livros de acordo
com os seus gostos,
interesses e competências
leitoras. Adquirir
progressivamente hábitos
de leitura

Informação aos EE sobre a requisição
domiciliária; registo da requisição e
entrega de livros requisitados

Equipa da BE e Comunidade
Educativa BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS e AN

Outubro

Mês das Bibliotecas
escolares

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a
articulação curricular
entre os três ciclos

Fomentar a ligação da
comunidade
escolar com as Bibliotecas
Escolares
do Agrupamento

Mural no Bloco A e actividades a
combinar com os diferentes ciclos,
podendo ser à distância

Equipa da BE e comunidade
educativa.

Outubro

Mês das Bibliotecas
escolares

Promover o sucesso
educativo

Promover laços com jovens
de outros países,
divulgando tradições
história e cultura

Intercâmbio de marcadores de livros
com escolas e alunos de outros
países.

Equipa da BE, Professores
titulares e professores de EV e ET

Outubro

Concurso Nacional de
Leitura em voz alta

Promover o sucesso
educativo

Estimular o gosto pela
leitura em voz alta e, ao
mesmo tempo, promover
hábitos de leitura na
comunidade educativa

Leitura de texto em voz alta.
Deverão ser valorizada a leitura em
voz alta, em detrimento de outras
formas de expressão

Equipa da BE, Prof. de Português
e alunos do 3ºciclo

Novembro

Oficinas da Literacia
da informação e dos
media 5ºanos.

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a
articulação curricular

Valorizar a BE e os seus
recursos

Conhecer ambientes de informação
e formas de a tratar e utilizar nos
trabalhos escolares, podendo ser à
distância

Equipa da BE, DT ou professores
interessados e alunos do 5ºano

janeiro

Oficinas da Literacia
da informação para
os 7º e 8º anos.

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a
articulação curricular

Valorizar a BE e os seus
recursos

Conhecer ambientes de informação
e formas de a tratar e utilizar nos
trabalhos escolares.
Definer metodologia de pesquisa e
seleciona fontes.
Selecionar a informação e extrai
sentido da informação selecionada.
Podendo ser à distância

Equipa da BE, DT e ou
professores, alunos dos 7º e
8ºanos
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Fevereiro

Histórias da Ajudaris

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a BE e os seus
recursos

Apresentação da obra coletiva e
divulgação à comunidade dos alunos
escritores que participaram no
projeto.

Equipa da BE, comunidade
Educativa e EE na Escola António
Nobre, Delfim.

Fevereiro

Semana dos afetos

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a BE e os seus
recursos
Conhecer o património
histórico, D.Pedro e D. Inês
de Castro.

Uma confissão de amor
A definição de amor
O retrato de um ser amado
Uma prova original de amor,
podendo ser à distância

Equipa da BE, comunidade
educativa
Delfim Santos.

Março/
Abril

Semana da Leitura –
Leituras em
simultâneo

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo
com a BE

Fomentar o gosto e o
interesse pela leitura,
desenvolver a criatividade,
saber escutar os outros,
conhecer o fundo
documental da BE

Leitura de pequenos textos
selecionados pela equipa da BE e
professores em articulação com o
currículo.

Equipa da BE e comunidade
educativa

Abril

Semana da Leitura –

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo
com a BE

Valorizar a Biblioteca e os
seus recursos;

Leituras partilhada na sala de aula e
no ponto de leitura da BE

Equipa da BE, Comunidade
educativa.
BE Delfim, BE Laranjeiras, FLS e
AN

Janeiro,
Fevereiro,
Abril

Contadores de
histórias/ Escritores
/ Ilustradores

Promover o sucesso
educativo

Fomentar o gosto e o
interesse pela leitura.
Desenvolver a criatividade.
Saber escutar os outros

Sessões de contos de tradicionais em
articulação com o programa
curricular de português.

Equipa da BE, professores de
Português e alunos do 5º,6ºe
7ºanos

Abril

“Ler para mim Ler
para Ti”

Promover o sucesso
educativo
Promover a
articulação vertical
entre os diferentes
ciclos

Participar em atividades
que promovem a leitura.
Saber ouvir e respeitar os
colegas. Saber expor ideias
e falar em público.
Articular diferentes ciclos
de escolaridade

Ler, representar e interagir com os
colegas dos diferentes ciclos.

Equipa da BE, professores e
alunos participantes
BE Delfim, BE Laranjeiras, FLS e
AN

Maio

Avaliação das BE

Avaliação do ano
18/19

Melhorar o desempenho da
biblioteca escolar de

Questionários aos alunos,
professores e EE e tratamento de

Equipa da BE, Comunidade
educativa.
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Ao longo do
ano

Ao longo do
ano
Ao Longo do
ano

dados (???)

Tratamento
documental.

Promover o sucesso
educativo

Escolher livros de acordo
com os seus gostos,
interesses e competências
leitoras. Adquirir
progressivamente hábitos
de leitura.

Requisição domiciliária; utilização
da BE pelo Prof. Titular.

Equipa da BE
BE Laranjeiras e Frei Luís de
Sousa e António Nobre

Normalização do
registo nas BE 1º
ciclo

Promover o sucesso
educativo

Organizar o fundo
documental da Biblioteca
Delfim Santos

Continuação do registo do fundo
documental

Equipa da BE e voluntária

Normalização do
registo da BE
Delfim Santos

Promover o sucesso

Organização do fundo
documental da BE Delfim
santos

Continuação do registo do fundo
documental

Equipa da BE e voluntária

Plasticologia marinha

Promover o sucesso
educativo

Elevar a literacia dos
oceanos nos alunos

Ações de educação ambiental

Equipa da BE, professores do
2ºciclo, oceanário de Lisboa e
Fundação Oceano Azul,
RBE,alunos

Clássicos em rede

Promover o sucesso
educativo

Aumentar os
conhecimentos dos alunos
sobre a cultura clássica.
Descobrir a sua presença
na atualidade

Sessões de exploração, Exposições

Equipa da BE, RBE, Centro de
Estudos Clássicos da FLUL
Professores e alunos

Concurso 3DI Porto
Editora

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver e aplicar
conhecimentos
matemáticos e científicos

O alunos respondem a questionários
on line de ciências e matemática, na
escola na 1ºfase do concurso

Data a
confirmar

Data a
confirmar

2º e 3º
períodos

acordo com as
necessidades da
comunidade educativa.
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Direção do Agrupamento e Coordenação de Estabelecimento da Delfim Santos

DATA PREVISTA
6 Nov.

A partir de 28
de Nov.

6 Jan.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Comemoração dos Prémios
de Mérito Escolar e Cívico

Proporcionar à comunidade escolar contacto
com a história da escola e a importância do
patrono

Entrega dos prémios escolar e
cívico

Comemoração dos Prémios de Mérito
Escolar e Cívico.

Contribuir para a realização do aluno, através
do pleno desenvolvimento da personalidade,
da formação do caráter e da cidadania,
preparando-o para uma reflexão consciente
sobre os valores espirituais, estéticos, morais
e cívicos.
Finalidade recreativa e cultural

Desenvolver
valores
de
solidariedade
Apoiar os mais carenciados da
comunidade educativa.

Recolha de alimentos, rifas, venda
de bolos, banco de livros, banco de
roupas.
Entregar
cabazes
a
famílias
carenciadas

Conhecer tradições e participar
em atividades coletivas de escola

Comemoração do dia de Reis.

Proporcionar à comunidade escolar contacto
com a história da escola e a importância do
patrono
Contribuir para a realização do aluno, através
do pleno desenvolvimento da personalidade,
da formação do caráter e da cidadania,
preparando-o para uma reflexão consciente
sobre os valores espirituais, estéticos, morais
e cívicos
Finalidade recreativa e cultural

Comemorar o dia do patrono.

A definir

Desenvolver
valores
de
solidariedade
Apoiar os mais carenciados da
comunidade educativa.

Recolha de alimentos, rifas, venda
de bolos, banco de livros, banco de
roupas.
Entregar
cabazes
a
famílias
carenciadas

Comemorar
o
dia
do
Agrupamento.
Valorizar o trabalho participado e
a vida escolar

A definir

Natal Solidário

Dia de Reis

27 Jan.
Dia do Patrono DPV
Abril
Evocação da Páscoa

18 Maio
Junho

Dia do Agrupamento
Festa Encerramento do ano
letivo

Articulação família – escola – comunidade
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